
•	A	 Prova	 Objetiva	 possui	 50	 (cinquenta)	
questões,	 que	 deverão	 ser	 respondidas	 no	
período	máximo	de	quatro	horas.

•	O	tempo	de	duração	das	provas	abrange	a	
assinatura	da	Folha	de	Respostas	e	a	transcri-
ção	das	respostas	do	Caderno	de	Questões	da	
Prova	Objetiva	para	a	Folha	de	Respostas.	

•	Não	será	permitido	ao	candidato	ausentar-
se	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	
decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas.	

•	O	 candidato	 somente	 poderá	 levar	 o	 seu	
Caderno	 de	 Questões	 da	 Prova	 Objetiva	 e	
deixar	em	definitivo	a	sala	de	realização	das	
provas	nos	últimos	120	(cento	e	vinte)	minu-
tos	que	antecederem	ao	término	das	provas.	

•	Depois	de	identificado	e	instalado,	o	can-
didato	somente	poderá	deixar	a	sala	median-
te	 consentimento	 prévio,	 acompanhado	 de	
um	fiscal,	ou	sob	a	fiscalização	da	equipe	de	
aplicação	de	provas.	

•	Será	 proibido,	 durante	 a	 realização	 das	
provas,	 fazer	 uso	 ou	 portar,	 mesmo	 que	
desligados,	 telefone	 celular,	 relógios,	 pa-
gers,	 beep,	 agenda	 eletrônica,	 calculadora,	
walkman,	tablets,	notebook,	palmtop,	grava-
dor,	 transmissor/receptor	 de	 mensagens	 de	
qualquer	tipo	ou	qualquer	outro	equipamen-
to	eletrônico.	A	organização	deste	Concurso	
Público	não	se	responsabilizará	pela	guarda	
destes	e	de	outros	equipamentos	trazidos	pe-
los	candidatos.	

•	Durante	o	período	de	realização	das	pro-
vas,	 não	 será	 permitida	 qualquer	 espécie	

de	consulta	ou	comunicação	entre	os	can-
didatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	
oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	
será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	ma-
nuais,	 impressos,	 anotações	 ou	 quaisquer	
outros	meios.	

•	Durante	o	período	de	 realização	das	pro-
vas,	 não	 será	 permitido	 também	 o	 uso	 de	
óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro	ou	simi-
lares,	sendo	o	candidato	comunicado	a	res-
peito	e	solicitada	a	retirada	do	objeto.	

•	Findo	 o	 horário	 limite	 para	 a	 realização	
das	 provas,	 o	 candidato	 deverá	 entregar	 as	
folhas	 de	 resposta	 da	 prova,	 devidamente	
preenchidas	e	assinadas,	ao	Fiscal	de	Sala.	

•	O	candidato	não	poderá	amassar,	molhar,	
dobrar,	 rasgar	ou,	de	qualquer	modo,	dani-
ficar	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 sob	 pena	 de	
arcar	com	os	prejuízos	advindos	da	 impos-
sibilidade	de	sua	correção.	Não	haverá	subs-
tituição	da	Folha	de	Respostas	por	 erro	do	
candidato.	

•	Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha	de	
Respostas,	 use	 apenas	 caneta	 esferográfica	
azul	ou	preta;	preencha	toda	a	área	reserva-
da	à	 letra	correspondente	à	 resposta	 solici-
tada	 em	 cada	 questão	 (conforme	 exemplo	
a	seguir);	assinale	somente	uma	alternativa	
em	 cada	 questão.	 Sua	 resposta	 NÃO	 será	
computada	se	houver	marcação	de	mais	de	
uma	alternativa,	questões	não	assinaladas	ou	
questões	rasuradas.
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1 Assinale	a	alternativa	que	apresenta	 falha	de	
paralelismo	sintático:
(A) Trata-se	 de	 questões	 extremamente	 comple-

xas,	para	as	quais	necessito	de	ajuda	na	reso-
lução.

(B) Às	vezes,	não	me	importo	em	fazer	as	vezes	
de	coordenador	e	organizar	o	serviço	em	meu	
departamento.

(C) Admiro-o	 imensamente;	 é	 um	 homem	 por	
cujo	respeito	faço	questão	de	zelar.

(D) Gostei	e	concordo	com	todas	as	propostas	que	o	
candidato	apresentou	sobre	a	área	de	educação.	

2 Bullying é	um	termo	da	língua	inglesa	(bully	
=	“valentão”)	que	se	 refere	a	 todas	as	 formas	de	
atitudes	agressivas,	verbais	ou	físicas,	intencionais	
e	repetitivas,	que	ocorrem	sem	motivação	evidente	
e	são	exercidas	por	um	ou	mais	 indivíduos,	cau-
sando	dor	e	angústia,	com	o	objetivo	de	intimidar	
ou	agredir	outra	pessoa	que	não	tem	a	possibilida-
de	ou	capacidade	de	se	defender,	sendo	realizadas	
dentro	de	uma	relação	desigual	de	forças	ou	poder.

(...)
As	 crianças	 ou	 adolescentes	 que	 so-

frem	bullying podem	se	tornar	adultos	com	sentimen-
tos	negativos	e	baixa	autoestima.	Tendem	a	adquirir	
sérios	problemas	de	relacionamento,	podendo,	inclu-
sive,	 contrair	 comportamento	 agressivo.	 Em	 casos	
extremos,	a	vítima	poderá	tentar	ou	cometer	suicídio.

O(s)	 autor(es)	 das	 agressões	 geralmente	 são	
pessoas	 que	 têm	 pouca	 empatia,	 pertencentes	 a	
famílias	desestruturadas,	em	que	o	relacionamen-
to	afetivo	entre	seus	membros	tende	a	ser	escasso	
ou	precário.	Por	outro	lado,	o	alvo	dos	agressores	
geralmente	são	pessoas	pouco	sociáveis,	com	bai-
xa	capacidade	de	reação	ou	de	fazer	cessar	os	atos	
prejudiciais	contra	si	e	possuem	forte	sentimento	
de	insegurança,	o	que	os	impede	de	solicitar	ajuda.

No	 Brasil,	 uma	 pesquisa	 realizada	 em	 2010	
com	alunos	de	escolas	públicas	e	particulares	re-
velou	que	as	humilhações	típicas	do	bullying são	
comuns	em	alunos	da	5ª	e	6ª	séries.	As	três	cidades	
brasileiras	com	maior	incidência	dessa	prática	são:	
Brasília,	Belo	Horizonte	e	Curitiba.

CAMARGO, Orson. “Bullying”; Brasil Escola.  
Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/

bullying.htm>. Acesso em 27 de marco de 2016.

Todas	as	frases	a	seguir	foram	extraídas	do	texto.	
Assinale	 aquela	 na	 qual	 o	 “que”	 grifado	NÃO	é	
um	pronome	relativo:	
(A) Bullying é	um	termo	da	língua	inglesa	(bully	=	

“valentão”)	que	se	refere	a	todas	as	formas	de	

atitudes	 agressivas,	 verbais	 ou	 físicas,	 inten-
cionais	e	repetitivas.	

(B) As	 crianças	 ou	 adolescentes	 que	 so-
frem	 bullying podem	 se	 tornar	 adultos	 com	
sentimentos	negativos	e	baixa	autoestima.

(C) No	Brasil,	uma	pesquisa	realizada	em	2010	com	
alunos	de	escolas	públicas	e	particulares	reve-
lou	que	as	humilhações	típicas	do	bullying são	
comuns	em	alunos	da	5ª	e	6ª	séries.

(D) O(s)	 autor(es)	 das	 agressões	 geralmente	 são	
pessoas	que	têm	pouca	empatia,	pertencentes	
a	 famílias	desestruturadas,	em	que	o	 relacio-
namento	afetivo	entre	 seus	membros	 tende	a	
ser	escasso	ou	precário.

3 Nas	frases	abaixo,	o	verbo	fazer	foi	emprega-
do	em	diferentes	modos	e	tempos.	As	formas	es-
tão	corretamente	empregadas,	com	EXCEÇÃO	do	
que	se	lê	na	alternativa:
(A) Os	secretários	fizerão	a	ata	da	reunião.
(B) Fazia	anos	que	não	nos	reencontrávamos.
(C) Joana	faz	vinte	e	cinco	anos	hoje.
(D) Os	operários	é	que	fizeram	a	indústria	chegar	

a	esse	patamar.

4 Leia	o	 texto	abaixo	antes	de	analisar	as	afir-
mações:
 

Há	100	anos,	Albert	Einstein	previu	a	existên-
cia	de	ondas	gravitacionais	como	parte	de	sua	Te-
oria	Geral	da	Relatividade.

Durante	décadas,	os	cientistas	vinham	tentan-
do,	sem	êxito,	detectar	essas	ondas	–	fundamentais	
para	entender	as	leis	que	regem	no	Universo.

Isso	até	esta	quinta-feira	(11)	-	um	dia	que	já	
vem	sendo	considerado	histórico,	já	que	um	grupo	
de	cientistas	de	vários	países	anunciou	ter	conse-
guido	detectar	pela	primeira	vez	as	chamadas	on-
das	gravitacionais.

Essa	comprovação	é	uma	das	maiores	desco-
bertas	da	ciência	do	nosso	tempo	porque,	além	de	
confirmar	as	ideias	de	Einstein,	abre	as	portas	para	
as	maneiras	 totalmente	 novas	 de	 se	 investigar	 o	
Universo.	A	partir	de	agora,	a	astronomia	e	outras	
áreas	da	ciência	entram	em	uma	nova	era.	(...)		

Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
noticia/2016/02/quatro-pontos-para-entender-descoberta-

que-confirma-teoria-de-einstein-e-muda-modo-como-
vemos-universo.html> Acesso em 28 mar. 2016. 

I	 –	 O	 verbo	 “previu”	 no	 primeiro	 parágrafo	 do	
texto	está	empregado,	no	pretérito	perfeito	do	in-
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dicativo,	em	conformidade	com	a	norma	culta	da	
Língua	Portuguesa;	
II	–	No	segundo	e	no	 terceiro	parágrafo,	 respec-
tivamente,	 os	 termos	 “vinham	 tentando”	 e	 “vem	
sendo	considerado”	são	locuções	verbais	que	ex-
primem	o	aspecto	cursivo	ou	durativo	da	ação;	
III	–	No	último	parágrafo,	o	verbo	“entram”,	na	fra-
se	“A	partir	de	agora,	a	astronomia	e	outras	áreas	da	
ciência	entram	em	uma	nova	era”	está	empregado	
em	desacordo	com	a	norma	culta	da	língua.	

Está	CORRETO	o	que	se	afirma	em:	
(A) Apenas	em	I.	
(B) Apenas	em	I	e	II.	
(C) As	três	afirmações	estão	corretas.	
(D) Nenhuma	afirmação	está	correta.	

MORAR	NO	CAMPO	E	A	
“QUALIDADE	DE	vIDA”

Luis Gonzaga Fragoso

Moro	numa	chácara.	Lugar	com	verde	exuberan-
te.	Tucano,	beija-flor,	quero-quero,	e	mais	uma	infi-
nidade	de	pássaros	fazem	o	pano	de	fundo	musical.

Para	terem	uma	ideia	do	sossego,	escrevo	em	
pleno	dia	de	Carnaval.	O	praticumbum-bungurun-
dum	do	vizinho	durou	meia	hora,	se	muito.

volta	e	meia,	um	visitante	solta	o	comentário:	
“Aqui,	sim,	vocês	têm	qualidade	de	vida!”.

Ao	ouvir	isso	pela	primeira	vez	–	há	seis	anos	–	
pensei,	todo	pimpão:	“É	verdade!”.

Da	segunda	vez	em	diante,	comecei	a	ficar	en-
cafifado.	Cada	vez	mais,	a	frase	me	cheira	a	slogan 
publicitário.	Lengalenga	de	anúncio	de	condomí-
nio	fechado.

Que	diabos	significa	ter	“qualidade	de	vida”?	
Respirar	ar	puro?	viver	sem	estresse?	Poder	desa-
celerar	o	ritmo	de	trabalho?

Em	tese,	isso	tudo	acontece.	Mas…	a	decisão	
de	deixar	a	metrópole	para	morar	no	campo	fará	
de	mim	um	cara	zen,	com	uma	rotina	também	zen?	
Ora,	a	própria	natureza	do	meu	trabalho	pode	me	
transformar,	fácil,	num	“workaholic”.

A	mera	mudança	 de	 paisagem,	 estar	 rodeado	
de	verde	em	vez	de	concreto,	pode	muito	bem	ser	
inócua.	Exemplo	disso:	nosso	ex-vizinho,	da	pri-
meira	chácara	em	que	moramos,	era	a	antítese	da	
imagem	que	se	faz	do	homem	do	campo.	Estressa-
do	como	só	ele.	E	já	morava	ali	há	15	anos!

Aliás,	 não	 é	 incomum	 que,	 engatado	 à	 frase	
que	louva	nossa	“qualidade	de	vida”,	apareça	o	co-
mentário:	“Bendita	hora	que	vocês	saíram	daquele	
inferno	que	é	São	Paulo”.

Pigarro.	 Pigarro	 duplo.	 Pois	 o	 que	me	 levou	 a	
deixar	a	metrópole	nada	 tem	a	ver	com	estar	 farto	
dos	 problemas	 da	 cidade.	 Aconteceu	 de	 estarmos	
disponíveis	para	os	movimentos	do	universo.	Numa	
bela	manhã,	minha	mulher	e	eu	viemos	visitar	uma	
chácara,	e	nossa	intuição	sussurrou:	“Este	lugar	é	pra	
vocês,	e	este	é	o	momento,	venham	pra	cá!	”.	Em	
dois	meses	mudamos,	de	mala	e	cuia.

Saí	em	paz	com	a	metrópole,	e	nela	voltaria	a	mo-
rar,	caso	necessário.	Adoro	o	lufa-lufa	de	São	Paulo.	
Mas	também	adoro	as	várias	pausas	que	cultivo	aqui.	
Movimento	e	repouso,	essa	dança	me	faz	muito	bem.

O	problema	 básico	 na	 busca	 da	 “qualidade	 de	
vida”	me	parece	ser	a	crença	do	 indivíduo	de	que	
um	fator	externo	–	paisagem	física,	silêncio,	distân-
cia	considerável	de	vizinhos	etc	–	pode	operar	uma	
mágica	em	sua	vida.	Bobagem.	E	nesta	crença	está	
embutido	um	condicionamento	nocivo:	o	hábito	de	
culpar	as	circunstâncias	externas	e	a	paisagem	física	
por	suas	frustrações.	Com	isso,	evita-se	assumir	uma	
responsabilidade	que	demanda	energia	e	empenho	–	
mudar	o	que	não	lhe	agrada	e	que	o	faz	infeliz.

Mas,	 da	 próxima	 vez	 que	 me	 deparar	 com	 o	
louvor	à	tal	“qualidade	de	vida”,	posso	poupar	meu	
visitante	deste	discurso	verborrágico	que	você,	pa-
ciente	leitor,	acaba	de	aturar.	A	ideia	é	sair	à	francesa	
e	colocar	o	CD	Refavela	de	Gilberto	Gil	para	tocar	
baixinho,	na	faixa	Aqui Agora,	cujo	refrão	sintetiza	
isso	tudo:	O melhor lugar do mundo é aqui e agora.

Disponível em: <www.contioutra.com/morar-no-campo-                                                                      
e-qualidade-de-vida/>. Acesso em: mar.2016.                                                                                                                                      

5 Identifique	o	item	que	melhor	expressa	a	ideia	
central	do	texto	de	Luis	Gonzaga	Fragoso:
(A) O	campo	é	um	excelente	lugar	para	se	recupe-

rar	da	agitação	das	metrópoles.
(B) A	paz	e	o	equilíbrio	interior	do	indivíduo	não	

estão	 necessariamente	 relacionados	 ao	 local	
onde	ele	vive.

(C) O	excesso	 de	 trabalho	 prejudica	 a	 qualidade	
de	vida	do	brasileiro.

(D) Para	 ser	 zen,	 precisa-se	 da	 quietude	 e	 do	 ar	
puro	do	campo.	

6 Para	persuadir	o	leitor	a	aceitar	o	que	lhe	foi	
comunicado	no	texto	acima,	o	autor:
(A) Usou	 predominantemente	 a	 função	 apelativa	

da	linguagem.	
(B) Embasou	seu	ponto	de	vista	em	argumentos	de	

autoridade.
(C) Expôs	suas	próprias	experiências.
(D) Empregou	uma	linguagem	conotativa.
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9 Apache OpenOffice	é	o	conjunto	líder	de	pro-
gramas	de	escritório	de	código	aberto	para	proces-
samento	de	texto,	folhas	de	cálculo,	apresentações,	
gráficos,	bases	de	dados	e	mais.
A	 respeito	 do	Apache OpenOffice,	 assinale	v	 as	
opções	verdadeiras	e	F,	as	falsas.	
(			)	Pode	ser	usado	para	qualquer	fim	-	doméstico,	
comercial,	educacional,	administração	pública,	etc.	
(	 	 	 )	 Pode	 ser	 instalado	 em	 tantos	 computadores	
quantos	quiser.
(			)	Só	pode	ser	utilizado	em	sistemas	operacionais	
de	código	aberto	como	o	GNU/Linux.
(			)	Oferece	alto	grau	de	compatibilidade	com	pro-
gramas	comerciais	de	escritório,	além	de	ter	baixo	
custo	de	licenciamento.

A	sequência	CORRETA	é:
(A) v-v-F-v
(B) F-v-F-v
(C) F-F-v-F
(D) v-v-F-F

10 Computação	em	nuvem	é	um	conceito	bas-
tante	explorado	pelas	empresas	de	tecnologia.	Os	
servidores	públicos	que	trabalham	no	Instituto	Fe-
deral	 lidam	 com	 este	 conceito	 em	 seu	 dia	 a	 dia.	
Qual	 alternativa	 abaixo	 está	 CORRETA	 sobre	
computação	em	nuvem?	
(A) A	computação	em	nuvem	permite	que	os	usu-

ários	 salvem	 arquivos	 na	 nuvem,	mas	 não	 é	
possível	executar	softwares	nela.

(B) A	computação	na	nuvem	permite	que	os	usuá-
rios	salvem	seus	arquivos	na	nuvem	e	também	
executem	softwares	nela.

(C) A	computação	em	nuvem	é	apenas	a	utilização	
de	e-mails	 por	meio	de	uma	página	web,	 ou	
seja,	um	webmail.	Os	arquivos	ficam	anexados	
no	e-mail	 e	 não	podem	ser	 gravados	 em	um	
drive	virtual.

(D) Todos	os	documentos	gravados	na	nuvem	só	
podem	ser	acessados	a	partir	de	um	computa-
dor	de	dentro	da	instituição.	

7 Fragoso	utiliza	várias	aspas	ao	longo	do	texto.	Todos	os	itens	a	seguir	apresentam	regras	para	o	uso	
desse	sinal	de	pontuação,	EXCETO:
(A) Iniciar	e	finalizar	citações.
(B) Indicar	mudança	de	interlocutor	nos	diálogos.
(C) Destacar	palavras	estrangeiras.
(D) Sugerir	hesitação	ou	surpresa.

8 A	tirinha	abaixo	aborda	a	nova	ortografia	da	Língua	Portuguesa.

Disponível em: <http://galerageralcb.blogspot.com.br/2011/02/tirinha-do-novo-acordo-ortografico.html>.

Além	da	regra	exposta	na	tira,	é	outro	exemplo	de	mudança	na	ortografia	oficial:
(A) A	inserção	do	acento	diferencial	na	palavra	pára	(verbo),	com	o	objetivo	de	diferenciá-la	de	sua	homó-

fona	para	(preposição).	
(B) A	exclusão	do	acento	em	palavras	paroxítonas	com	ditongos	abertos	tônicos ei e	oi.	Assim,	as	palavras	

idéia,	platéia,	jóia	e	bóia	agora	têm	como	grafia	oficial,	respectivamente,	ideia,	plateia,	joia	e	boia.	
(C) A	incorporação	das	letras	k,	w,	y	e	z,	fazendo	com	que	o	alfabeto	passasse	a	ter	26	letras.
(D) O	uso	opcional	do	hífen	em	palavras	cujo	segundo	elemento	começar	com	h.	Portanto,	estão	corretas	

as	grafias	tanto	de	anti-herói	quanto	de	antiherói.			
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Nela	estão	os	consumos	dos	departamentos	R,	S	e	
T	para	cada	insumo	num	determinado	período.
Na	célula	E3	foi	inserida	a	função	SOMA	que	cal-
cula	o	 somatório	do	 insumo	W	consumido	pelos	
três	departamentos.	Copiou-se	essa	expressão	para	
as	células	E4,	E5	e	E6.
Nas	células	F3,	F4,	F5	e	F6	foram	feitos	procedi-
mentos	semelhantes,	porém	utilizando-se	a	função	
MÉDIA.

A	partir	dessas	informações	a	célula:
(A) E5	possui	a	expressão	=SOMA(B5;D5)
(B) E6	possui	a	expressão	=MÉDIA(B6:D6)
(C) F5	possui	a	expressão	=SOMA(B5;D5)
(D) F4	possui	a	expressão	=MÉDIA(B4:D4)

15 você	 foi	 contratado	para	 trabalhar	no	 setor	
“Núcleo	 de	Adaptação	Ortopédica”,	 cujo	 sigla	 é	
“NAO”.	Sempre	que	você	digita	a	sigla	do	seu	se-
tor	no	editor	MS Word versão	2003,	este	editor	faz	
a	substituição	de	“NAO”	por	“NÃO”.	Para	evitar	
este	tipo	de	problema,	você	deve:
(A) Pressionar	simultaneamente	[Alt]+[M]	e	pos-

teriormente	[P],	localizar	“NAO”	e	clicar	em	
excluir.

(B) Pressionar	 simultaneamente	 [Alt]+[F]	 e	 pos-
teriormente	[P],	localizar	“NAO”	e	clicar	em	
excluir.

(C) Pressionar	 simultaneamente	 [Alt]+[F]	 e	 pos-
teriormente	[A],	localizar	“NAO”	e	clicar	em	
excluir.

(D) Pressionar	simultaneamente	[Alt]+[M]	e	pos-
teriormente	[A],	localizar	“NAO”	e	clicar	em	
excluir.

16 Em	uma	turma	do	Ensino	Médio	foi	feito	um	
levantamento	para	saber	quais	esportes	os	alunos	
praticavam.	Se	5	alunos	praticam	tênis,	futebol	e	
natação,	6	alunos	praticam	futebol	e	tênis,	7	alu-
nos	praticam	natação	e	futebol,	8	alunos	praticam	
natação	e	tênis,	18	alunos	praticam	futebol,	19	alu-
nos	praticam	natação,	17	alunos	praticam	tênis	e	
2	alunos	não	praticam	nenhum	esporte,	podemos	
afi	rmar	que:	
(A) 8	alunos	praticam	apenas	futebol.
(B) 9	alunos	praticam	apenas	tênis.
(C) 10	alunos	praticam	apenas	natação.
(D) A	turma	do	Ensino	Médio	tem	40	alunos.

11 Em	relação	ao	alinhamento	e	estilo	de	fonte,	
qual	 alternativa	 apresenta	 a	 formatação	 utilizada	
no	texto	abaixo:

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho

tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.

(A) Alinhamento	à	esquerda,	itálico.
(B) Alinhamento	à	direita,	sublinhado.
(C) Alinhamento	centralizado,	negrito.
(D) Alinhamento	justifi	cado,	itálico.

12 O	modelo	de	quatro	camadas	(I)	é	o	conjunto	
de	protocolos	que	forma	a	base	da	comunicação	da	
internet	atual	e	seu	nome	está	baseado	em	dois	de	
seus	principais	protocolos.	Já	o	modelo	de	referên-
cia	de	sete	camadas	(II)	baseia-se	em	uma	propos-
ta	desenvolvida	pela	ISO	(International Standards	
Organization)	 como	um	primeiro	passo	em	dire-
ção	 à	 padronização	 internacional	 dos	 protocolos	
empregados	em	diversas	camadas.

Os	itens	(I)	e	(II)	são,	respectivamente:
(A) Microsoft	e	Linux
(B) TCP/IP	e	OSI
(C) NetBIOS	e	TCP/IP
(D) DNS	e	OSI

13 Considere	 o	 Microsoft	 Excel	 2013.	 Qual	
função	calcula	o	número	de	células	em	um	inter-
valo	que	não	estão	vazias?
(A) CONTAR.vAZIO
(B) CONT
(C) CONT.vALORES
(D) CONT.NÚM

14 A	planilha	abaixo	foi	criada	no	aplicativo	Li-
breOffi ce Calc (BR).breOffi ce Calc (BR).
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amigos	que	 tinha	para	comemorar	data	 tão	espe-
cial.	Admitindo-se	que	ninguém	recusou	o	convite	
de	Antônio,	entre	as	afirmações	a	seguir,	assinale	a	
única	que	é	necessariamente	vERDADEIRA.
(A) Pelo	menos	 três	 das	 pessoas	 reunidas	 nasce-

ram	em	agosto.
(B) Pelo	menos	sete	das	pessoas	 reunidas	nasce-

ram	em	dias	pares.
(C) Pelo	menos	duas	das	pessoas	reunidas	fazem	

aniversário	no	mesmo	mês.
(D) Pelo	menos	duas	das	pessoas	reunidas	nasce-

ram	em	dias	ímpares.	

22 Dadas	as	sequências	numéricas:
(I)	4,	6,	10;
(II)	24,	___,	60;
(III)	8,	12,	20.
Essas	 sequências	 possuem	 uma	 relação	 entre	 si.	
Dessa	 forma,	 qual	 número	 completa	 adequada-
mente	a	segunda	sequência?	
(A) 32
(B) 34
(C) 36
(D) 38

O texto abaixo servirá como base das três se-
guintes questões de Legislação.

Péricles	 é	 ocupante	 do	 cargo	 de	Auxiliar	 de	
Biblioteca	em	um	câmpus	do	IFSP	localizado	no	
interior.	 Fora	 empossado	 em	 15	 de	 setembro	 de	
2015	e	com	data	de	entrada	em	efetivo	exercício	
no	dia	28	de	setembro	de	2015.	Na	hora	do	almoço	
desenvolve	conversa	informal	com	Sofia,	também	
servidora	 pública	 federal,	 assistente	 de	 alunos,	
que,	dentre	outras	manifestações,	orgulha-se	de	ser	
uma	veterana	na	instituição,	pois	já	ocupa	o	cargo	
há	mais	de	quatro	anos.

23 Sobre	os	institutos	da	nomeação, posse e en-
trada em efetivo exercício,	de	acordo	com	a	Lei	n.	
8.112	de	1990,	assinale	a	alternativa	INCORRETA:
(A) A	 posse	 deverá	 ser	 dada	 invariavelmente	 na	

pessoa	 do	 candidato	 habilitado	 em	 concurso	
público,	sendo	vedada	representação.

(B) É	de	quinze	dias	o	prazo	para	o	servidor	em-
possado	em	cargo	público	entrar	em	exercício,	
contados	da	data	da	posse.

(C) No	ato	da	posse,	o	servidor	apresentará	decla-
ração	de	bens	e	valores	que	constituem	seu	pa-

17 Considere	a	sentença:	“4	é	divisor	de	2017”	
e	“27	é	número	primo”.	Indique	a	sentença	abaixo	
que	representa	a	sua	NEGAÇÃO.	
(A) “4	não	é	divisor	de	2017”	e	“27	não	é	número	

primo”.
(B) “4	não	é	divisor	de	2017”	e	“27	é	número	pri-

mo”.
(C) “4	não	é	divisor	de	2017”	ou	“27	não	é	número	

primo”.
(D) “4	 é	 divisor	 de	 2017”	 ou	 “27	 não	 é	 número	

primo”.

18 Sobre	os	conjuntos	A	=	{0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	
7,	8,	9}	e	B	=	{1,	3,	5,	7,	9}	marque	a	alternativa	
INCORRETA:	
(A) B	é	formado	por	números	ímpares	menores	do	

que	11.
(B) A	∪	B	=	A
(C) A	∩	B	=	B
(D) B	⊃ A

19 Alguns	 pesquisadores	 resolveram,	 em	 seu	
trabalho	 de	 campo,	 comparar	 as	 massas	 de	 três	
animais:	uma	arara,	uma	raposa	e	uma	lebre.	Para	
tanto	fizeram	as	pesagens	da	seguinte	forma:	pri-
meiro	pesaram	a	arara	e	a	lebre	juntas	e	obtiveram	
6	kg;	depois,	pesaram	a	raposa	e	a	lebre	juntas	e	
obtiveram	13,5	kg;	e,	por	último,	pesaram	a	arara	e	
a	raposa	juntas	e	obtiveram	10,5	kg.	Dessa	forma,	
a	massa	dos	três	animais	somados,	em	kg,	é:
(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16

20 Dada	a	sequência	
1			11			21			1211			111221			312211			...

Assinale	a	alternativa	que	contém	a	soma	dos	alga-
rismos	do	próximo	termo	(7º	termo):
(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13

21 Antônio	não	quis	comemorar	seu	aniversá-
rio	sozinho.	Para	tanto,	convidou	os	13	melhores	
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Instituto	Federal	 de	São	Paulo	 instaurou	processo	
administrativo	 designando:	 Lucas,	 ocupante	 do	
cargo	de	Assistente	Administrativo	–	nível	médio,	
com	 formação	 superior	 em	Administração;	 João.	
ocupante	 do	 cargo	 de	 Professor	 –	 nível	 superior,	
formação	em	Letras	e	Clara,	ocupante	do	cargo	de	
Auditor	–	nível	superior,	formação	em	Direito,	to-
dos	 servidores	 efetivos,	 para	 comporem	comissão	
de	processo	disciplinar,	designados	para	apurar	irre-
gularidades	cometidas	por	Paulo,	ocupante	do	cargo	
de	Auditor	–	nível	Superior,	formação	em	Direito,	
por	atos	cometidos	no	exercício	de	suas	atribuições.	
Com	base	 na	 legislação	 citada	 e	 nas	 informações	
apresentadas,	indique	a	alternativa	CORRETA:
(A) A	Comissão	poderá	ser	presidida	por	qualquer	

um	 dos	 três	membros,	 Lucas,	 João	 ou	Clara,	
desenvolvendo	 o	 processo	 de	 acordo	 com	 as	
seguintes	fases:	Instauração,	Inquérito	adminis-
trativo	e	julgamento	com	a	devida	observância	
do	princípio	do	contraditório	e	ampla	defesa.

(B) A	Comissão	poderá	 ser	presidida	apenas	por	
Clara,	 desenvolvendo	 o	 processo	 de	 acordo	
com	as	seguintes	fases:	Petição	Inicial,	Inqué-
rito	administrativo	e	julgamento	com	a	devida	
observância	 do	 princípio	 do	 contraditório	 e	
ampla	defesa.

(C) A	Comissão	poderá	 ser	presidida	apenas	por	
Clara,	 desenvolvendo	 o	 processo	 de	 acordo	
com	as	 seguintes	 fases:	 Instauração,	 Inquéri-
to	administrativo	e	 julgamento	com	a	devida	
observância	 do	 princípio	 do	 contraditório	 e	
ampla	defesa.

(D) A	Comissão	poderá	 ser	presidida	apenas	por	
João	ou	Clara,	 desenvolvendo	o	processo	de	
acordo	com	as	seguintes	fases:	Petição	Inicial,	
Inquérito	 administrativo	 e	 julgamento	 com	a	
devida	observância	do	princípio	do	contradi-
tório	e	ampla	defesa.

27 Dentre	os	casos	de	penalidades	previstos	no	
capítulo	v	 da	 Lei	 8.112,	 de	 1990,	 a	 advertência	
será	aplicada	na	seguinte	situação:
(A) Inassiduidade	habitual.
(B) Revelação	de	segredo	do	qual	se	apropriou	em	

razão	do	cargo.
(C) Quando	 o	 servidor	 que,	 injustificadamente,	

recusar-se	a	ser	submetido	à	inspeção	médica	
determinada	pela	autoridade	competente.

(D) Coagir	ou	aliciar	subordinados	no	sentido	de	
filiarem-se	à	associação	profissional	ou	sindi-
cal,	ou	a	partido	político.

trimônio	 e	 declaração	 quanto	 ao	 exercício	 ou	
não	de	outro	cargo,	emprego	ou	função	pública.

(D) A	posse	em	cargo	público	dependerá	de	prévia	
inspeção	médica	oficial.

24 Conversando	sobre	o	assunto	FÉRIAS,	Sofia	
faz	as	seguintes	afirmações	ao	colega	Péricles:
I	-	Independentemente	de	solicitação,	será	pago	ao	
servidor,	por	ocasião	das	férias,	um	adicional	cor-
respondente	a	1/3	 (um	terço)	da	 remuneração	do	
período	das	férias;
II	 -	 Para	 o	 primeiro	 período	 aquisitivo	 de	 férias	
serão	exigidos	12	(doze)	meses	de	exercício;
III	-	As	férias	poderão	ser	parceladas	em	até	três	
etapas,	desde	que	assim	requeridas	pelo	servidor	e	
no	interesse	da	administração	pública;
Iv	 –	Uma	 vez	 iniciado	 o	 gozo	 de	 férias,	 jamais	
será	possível	interrompê-las.

De	acordo	com	a	Lei	n.	8.112	de	1990	e	suas	al-
terações,	quantas	afirmativas	proferidas	por	Sofia	
estão	CORRETAS?
(A) 1	afirmativa	
(B) 2	afirmativas	
(C) 3	afirmativas
(D) 4	afirmativas	

25 Enquanto	Sofia	já	goza	da	estabilidade	fun-
cional,	Péricles	ainda	passa	por	um	período	cha-
mado	 de	 “Estágio	 Probatório”,	 que	 terá	 duração	
total	de					I					meses,	sendo	que	durante	esse	tempo	
o	servidor	terá	avaliada	sua	aptidão	e	capacidade	
para	o	desempenho	do	cargo,	observados	 fatores	
como:						II				;	disciplina;	capacidade	de	iniciativa;	
produtividade	e					III				.

A	alternativa	que	preenche	CORRETAMENTE	as	
lacunas	I,	II	e	III,	de	acordo	com	a	Lei	n.	8.112	de	
1990	e	suas	alterações,	respectivamente:
(A) 24	meses,	probidade	e	respeito	mútuo.
(B) 36	meses,	probidade	e	respeito	mútuo.
(C) 24	meses,	assiduidade	e	responsabilidade.
(D) 36	meses,	assiduidade	e	responsabilidade.	

26 Segundo	definição	da	Lei	8.112	de	11	de	de-
zembro	de	1990,	o	processo	disciplinar	é	o	instru-
mento	destinado	a	apurar	responsabilidade	de	ser-
vidor	 por	 infração	 praticada	 no	 exercício	 de	 suas	
atribuições,	ou	que	tenha	relação	com	as	atribuições	
do	cargo	em	que	se	encontre	investido.	O	Reitor	do	
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31 O	processo	administrativo	é	formado	por	04	
(quatro)	 funções	 administrativas:	 Planejar,	Orga-
nizar,	Dirigir	e	Controlar	(CHIAvENATO,	2000).	
Considerando	que	dentro	de	cada	função	existem	
ações	específicas	a	serem	tomadas	pelos	gestores,	
correlacione	as	colunas	a	seguir:

1–	Planejamento

2–	Organização

3–	Direção

4–	Controle

(			)	Designar	as	atividades
(			)	Programar	as	atividades
(			)	Orientar
(			)	Formular	objetivos
(			)	Ação	corretiva
(			)	Coordenar	os	esforços
(			)	Designar	as	pessoas
(			)	Avaliar	o	desempenho
(			)	Definir	missão
(			)	Dividir	o	trabalho

Assinale	 a	 alternativa	 que	 contém	 a	 sequência	
CORRETA,	de	cima	para	baixo:
(A) 2	–	1	–	2	–	1	–	4	–	3	–	3	–	4	–	1	–	2
(B) 2	–	2	–	3	–	1	–	4	–	3	–	3	–	4	–	1	–	2
(C) 2	–	1	–	3	–	1	–	4	–	3	–	3	–	4	–	1	–	2
(D) 3	–	1	–	3	–	1	–	4	–	3	–	3	–	4	–	1	–	2

32 Segundo	o	Art.	37	da	Constituição	Federal	
de	1988,	são	princípios	que	regem	a	administração	
pública	EXCETO:
(A) Legalidade
(B) Moralidade
(C) Publicidade
(D) Eficácia

33 Os	poderes	e	deveres	do	administrador	pú-
blico	 são	 os	 expressos	 em	 lei,	 os	 impostos	 pela	
moral	administrativa	e	os	exigidos	pelo	 interesse	
da	coletividade.	Assim,	são	deveres	do	administra-
dor	público,	EXCETO:
(A) Probidade
(B) Prestar	contas
(C) Disciplina
(D) Agir

34 O	administrador	 deve	 estar	 ciente	 das	 fun-
ções	principais	da	administração.	Essas	funções	o	
guiam	para	que	a	missão	e	os	objetivos	básicos	das	
organizações	 sejam	alcançados.	Se	os	assistentes	
ou	 auxiliares	 não	 estiverem	 cientes	 de	 tais	 fun-
ções	 podem	 comprometer	 o	 bom	 funcionamento	
das	operações,	uma	vez	que	são	aqueles	que	dão	
suporte	aos	administradores.	Entre	as	alternativas	

28 Segundo	 a	 Lei	 11.892,	 de	 2008,	 é	 correto	
afirmar	sobre	os	Institutos	Federais,	EXCETO:
(A) Estão	vinculados	tanto	ao	Ministério	da	Edu-

cação	quanto	ao	Ministério	de	Ciência	e	Tec-
nologia.	

(B) Fazem	 parte	 da	 Rede	 Federal	 de	 Educação	
Profissional,	Científica	e	Tecnológica.

(C) São	instituições	de	educação	superior,	básica	
e	profissional,	pluricurriculares	e		multicampi.

(D) Possuem	natureza	jurídica	de	autarquia,	deten-
toras	de	autonomia	administrativa,	patrimonial,	
financeira,	didático-pedagógica	e	disciplinar.

29 João,	servidor	estável	no	cargo	de	Assistente	
em	Administração	de	uma	Universidade	Federal,	
passou	em	um	concurso	público	para	o	cargo	de	
Administrador.	 Solicitou	 vacância	 do	 cargo	 an-
terior	e	 tomou	posse	como	Administrador	de	um	
Instituto	Federal.	João	não	obteve	êxito	no	estágio	
probatório	do	cargo	de	Administrador	e	solicitou	
o	retorno	ao	cargo	anterior	no	qual	já	era	estável.	
Segundo	o	Regime	Jurídico	Único	dos	servidores	
civis	da	União,	Lei	8.112,	de	1990,	João	utilizou-
-se,	nesse	caso,	da:
(A) Reintegração
(B) Readaptação
(C) Reversão
(D) Recondução

30 Considerando-se	o	Decreto	5.824/2006,	se-
jam	as	afirmativas:	
I.	O	incentivo	à	qualificação	será	concedido	ex-
clusivamente	aos	servidores	ativos;
II.	O	incentivo	à	qualificação	será	devido	ao	ser-
vidor	após	a	publicação	do	ato	de	concessão,	com	
efeitos	financeiros	a	partir	da	data	de	entrada	do	
requerimento	na	IFE;
III.	O	servidor,	em	hipótese	nenhuma,	poderá	ser	
movimentado	para	ambiente	organizacional	dife-
rente	daquele	que	ensejou	a	percepção	do	incen-
tivo	à	qualificação;
Iv.	Em	nenhuma	hipótese	poderá	haver	redução	
do	percentual	de	Incentivo	à	Qualificação	perce-
bido	pelo	servidor.

São	INCORRETAS	as	afirmativas:
(A) II	e	III
(B) II	e	Iv
(C) III	e	Iv
(D) I	e	III
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38 Quando	pretendemos	organizar	os	arquivos	
por	meio	de	seus	assuntos,	utilizamos	o	método	de	
arquivamento:
(A) Alfabético
(B) Ideográfico
(C) Alfanumérico
(D) Horizontal

39 O	Ministério	 que	 possui,	 dentre	 suas	 com-
petências,	a	de	assistir	direta	e	 imediatamente	ao	
Presidente	 da	República	no	desempenho	de	 suas	
atribuições	é	o:
(A) Ministério	das	Comunicações
(B) Ministério	da	Integração	Nacional
(C) Ministério	da	Justiça
(D) Ministério	da	Casa	Civil

40 A	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	(LRF)	es-
tabelece	que	as	obrigações	assumidas	no	exercício	
sejam	compatíveis	com	os	recursos	financeiros	ob-
tidos	no	mesmo	exercício.	O	princípio	orçamentá-
rio	contido	na	declaração	acima	é	o	da:
(A) Clareza
(B) Exclusividade
(C) Unidade	orçamentária
(D) Anualidade

41 São	 exemplos,	 respectivamente,	 de	 um	 ór-
gão	público	e	uma	entidade	pública:
(A) Ministério	da	Cultura;	Ministério	da	Justiça.
(B) Agência	 Nacional	 de	 Transportes	 Terrestres;	

Agência	Nacional	de	Águas.
(C) Ministério	 da	 Saúde;	 Agência	 Nacional	 de	

Energia	Elétrica.
(D) Agência	 Nacional	 de	 Cinema;	Ministério	 da	

Justiça.

42 As	 organizações	 percebem,	 com	 cada	 vez	
mais	 nitidez,	 que	 o	 sucesso	 de	 suas	 atividades	
depende	das	competências	dos	 seus	 recursos	hu-
manos.	As	 tarefas	de	 recrutamento	 e	 seleção	de-
sempenham	papel	essencial	para	a	composição	do	
quadro	de	pessoal	das	organizações.	
Assinale	a	alternativa	que	contém	uma	técnica	de	
seleção	psicométrica	de	pessoal:
(A) Entrevista	livre	(não	estruturada)
(B) Teste	de	aptidão
(C) Entrevista	dirigida	(estruturada)
(D) Dramatização

abaixo,	qual	NÃO	pode	ser	considerada	como	fun-
ção	básica	dos	administradores?
(A) Planejar
(B) Controlar
(C) Dirigir
(D) Procrastinar

35 Conforme	o	Art.	163,	inc.	v,	CF/88,	a	norma	
que	disporá	sobre	a	fiscalização	financeira	da	ad-
ministração	pública	direta	e	indireta	é:
(A) Lei	ordinária
(B) Lei	complementar
(C) Medida	provisória
(D) Decreto

36 Assinale	a	alternativa	INCORRETA:
(A) Os	Institutos	Federais	são	instituições	de	educa-

ção	superior,	básica	e	profissional,	pluricurricula-
res	e	multicampi,	especializados	na	oferta	de	Edu-
cação	 Profissional	 e	 Tecnológica	 nas	 diferentes	
modalidades	de	ensino,	com	base	na	conjugação	
de	conhecimentos	técnicos	e	tecnológicos	com	as	
suas	práticas	pedagógicas,	nos	termos	da	Lei.

(B) O	Instituto	Federal	de	São	Paulo	foi	criado	me-
diante	 a	 transformação	 do	 Centro	 Federal	 de	
Educação	Tecnológica	de	São	Paulo.

(C) Os	 Institutos	 Federais	 não	 poderão	 conceder	
bolsas	de	pesquisa,	desenvolvimento,	inovação	
e	intercâmbio	a	alunos,	docentes	e	pesquisado-
res	 externos	 ou	 de	 empresas,	 a	 serem	 regula-
mentadas	por	órgão	técnico	competente	do	Mi-
nistério	da	Educação.

(D) Os	 Institutos	 Federais	 têm,	 entre	 suas	 finali-
dades	 e	 características,	 que	 ofertar	 Educação	
Profissional	 e	 Tecnológica,	 em	 todos	 os	 seus	
níveis	e	modalidades,	formando	e	qualificando	
cidadãos	com	vistas	na	atuação	profissional	nos	
diversos	 setores	 da	 economia,	 com	 ênfase	 no	
desenvolvimento	 socioeconômico	 local,	 regio-
nal	e	nacional.

37 São	exemplos	de	estruturas	organizacionais	
formais	do	tipo	matricial:
(A) Quando	se	misturam	vários	tipos	de	estruturas	

para	se	adaptar	à	realidade.
(B) Quando	uma	equipe	trabalha	para	dois	coman-

dos	simultaneamente.
(C) Quando	em	uma	empresa	há	vários	setores	de	

produtos.
(D) Quando	a	alocação	das	pessoas	e	dos	recursos	

é	temporária.
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reta,	sem	causar	danos	às	máquinas	e	equipamen-
tos,	 preservando	 sua	 vida,	 evitando	 acidentes	 de	
trabalho	e	desempenhando	todas	as	atividades	da	
forma	prevista	para	aquele	dia	de	trabalho	pode	ser	
considerado:
(A) Eficaz
(B) Resiliente
(C) Eficiente
(D) Comprometido

48 É	 (são)	 ferramenta	 (s)	 utilizada	 (s)	 para	 se	
definir	objetivos	no	(a)	qual	(is)	a	organização	pas-
sa	a	 ter	diretrizes	em	como	atuar	no	ambiente	em	
que	está	inserido,	bem	como	detalhar	como	será	a	
sua	 atuação	em	 relação	às	oportunidades	 e	 amea-
ças	 existentes	 nesse	 ambiente,	 considerando-se	 o	
espaço	temporal	desejado,	seja	de	curto	ou	de	longo	
prazo.	A	qual	(is)	ferramenta	(s)	o	texto	se	refere?
(A) Planejamento	estratégico	
(B) Mecanismos	de	Controle	e	Liderança
(C) Análise	SWOT
(D) Estrutura	Organizacional

49 O	 psicólogo	 americano	 Abraham	 Maslow	
desenvolveu	uma	teoria	da	motivação	humana	em	
que	 as	 necessidades	 são	 agrupadas	 em	 cinco	 ní-
veis,	sendo	que	há	uma	hierarquia	no	atendimento	
destas	 necessidades	 formando	uma	pirâmide.	De	
acordo	com	esta	teoria,	qual	alternativa	representa	
a	sequência	CORRETA	da	pirâmide	de	Maslow?	
(A) Autorrealização,	 estima,	 sociais,	 segurança	 e	

fisiológicas
(B) Estima,	autorrealização,	sociais,	fisiológicas	e	

segurança
(C) Sociais,	 segurança,	autorrealização,	fisiológi-

cas	e	estima
(D) Fisiológicas,	 segurança,	 sociais,	estima	e	au-

torrealização

50 A	atividade	de	planejamento	é	fundamental	
nas	organizações	devido	à	possibilidade	de	pers-
crutar	 o	 futuro	 de	 maneira	 sistemática	 e	 anteci-
pada.	 Nos	 planos	 estratégicos	 é	 comum	 definir	
alguns	 elementos	que	nortearão	 a	 atuação	da	or-
ganização	e	a	própria	elaboração	do	planejamento.	
Qual	elemento	do	planejamento	estratégico	define	
um	objetivo	a	longo	prazo?	
(A) Missão
(B) 	Análise	ambiental
(C) visão
(D) Definição	de	metas

43 A	Administração	 Financeira	 lança	 mão	 de	
uma	 série	 de	 informações	 e	 documentos	 para	 a	
avaliação,	 planejamento	 e	 controle	 das	 finanças	
das	 organizações.	 Dentre	 as	 principais	 demons-
trações	financeiras,	aquela	que	apresenta	uma	po-
sição	 financeira	 estática	 da	 organização	 em	 uma	
determinada	data	é	(são)	o/a	(s):
(A) Demonstração	de	Resultado	do	Exercício
(B) Balanço	Patrimonial
(C) Demonstração	de	Fluxo	de	Caixa
(D) Notas	explicativas

44 Atualmente,	as	empresas	necessitam	melho-
rar	 constantemente,	 desenvolver	 vários	 aspectos	
concernentes	à	gestão	empresarial	como	forma	de	
melhorar	seu	desempenho	e	conseguir	alcançar	os	
seus	objetivos.	Nesse	contexto,	se	uma	organiza-
ção	consegue	obter	maior	produtividade	que	seus	
concorrentes,	significa	que	essa	organização	é:
(A) Robusta	
(B) Organizada	
(C) Competitiva
(D) Eficaz

45 Quando	uma	organização	toma	decisões	em	
relação	à	divisão	do	 trabalho,	 separando	este	em	
departamentos,	definindo	responsabilidades	pelas	
tarefas	 realizadas,	 determinando	 mecanismos	 de	
comunicação	e	coordenação,	a	função	administra-
tiva	utilizada	é	a	de:
(A) Controle
(B) Direção	
(C) Planejamento
(D) Organização

46 A	 teoria	neoclássica	da	Administração	pre-
coniza	um	conjunto	de	funções	que	seriam	ineren-
tes	à	atividade	administrativa.	Das	funções	admi-
nistrativas	a	serem	desempenhadas,	em	quaisquer	
organizações	 propostas	 por	 Henry	 Fayol,	 quais	
tratam	das	atividades	de	compra	e	venda?	
(A) Técnicas
(B) Contábeis
(C) De	segurança
(D) Comerciais

47 Um	determinado	funcionário,	quando	cum-
pre	de	forma	correta	os	seus	horários	de	trabalho	
na	organização,	realiza	seu	trabalho	de	forma	cor-


